
Gemeentelijke organisatie Gemeenschappelijke regelingen
en verbonden partijen

Kan de gemeente vertrouwen op een in-
tern goed systeem van checks en balances?

Wat zegt de accountant in zijn 
managementletter over afwijkingen en 
overschrijdingen in de gemeentelijke 
begroting?

Zijn de jaarrekeningen op tijd?

Wordt de raad door de betrokken 
wethouder goed op de hoogte gehouden?

De raad als opdrachtgever 
van de accountant

Controleren

College van B&W

Het college van burge-
meester en wethouders voert 
het door de gemeenteraad 
vastgestelde beleid uit. En 
legt met het jaarverslag en 
de jaarrekening verantwoor-
ding af aan de raad.

De gemeenteraad vertegenwoordigt inwoners, stelt het te voeren beleid vast en controleert hoe 
College van B&W het beleid uitvoert. Bij die controlerende rol krijgt de raad ondersteuning van 
een accountant, de lokale rekenkamer, de provinciaal toezichthouder en de auditcommissie.

Heeft een gemeente 
over lange tijd grote 
financiële, struc-
turele tekorten op 
de begroting? Dan 
kan de provinciaal 
financieel toezich-
thouder de gemeen-
te onder preventief 
financieel toezicht 
(artikel 12) stellen.

Gemeentehuis

De lokale reken-
kamer controleert 
gemeenschappelijke 
regelingen, verbond-
en partijen en of de 
gemeente haar 
beleid doelmatig, 
doeltreffend en 
rechtmatig uitvoert.

Kaders stellen

Provincie Lokale rekenkamer

Jaarrekening &
jaarverslag

Auditcommissie

Gemeenteraad

Doet aanbevelingen voor het benoemen 
van de accountant
Bespreekt de bevindingen van de 
accountant met de raad
Adviseert de raad over het controle-            
protocol voor de accountantscontrole
Evalueert het functioneren van de  
accountant

De auditcommissie:
-

-

-

-

De ona�ankelijke accountant 
onderzoekt of de cijfers kloppen. 
Hij stelt vast of het jaarverslag 
verenigbaar is met de jaarreken-
ing en verricht twee onderzoek-
en. Een getrouwheidsonderzoek 
naar de jaarrekening en een 
rechtmatigheidsonderzoek naar 
de baten en lasten en balans-
mutaties in de jaarrekening. 

De accountant staat onder 
toezicht van de AFM (Autoriteit 
Financiële Markten).

Accountant

Is zichtbaar of het college van B&W 
heeft ingegrepen?

Wat zijn de bevindingen van de 
accountant?


